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Serwis  
aktualności,

który pomoże  
nadążyć za zmianami  

w przepisach.

Rozwiązania 
indywidualnych 

problemów  
– bezpośrednie 

konsultacje 
 z ekspertami

poradni.

Praktyczne 
wyjaśnienia, porady  

i wskazówki  
dla specjalistów.

Legalis oferuje najwyższej jakości wiedzę księgowym, 
kadrowym i innym specjalistom, którzy w codziennej pracy 
analizują przepisy.

System zawiera nie tylko stale aktualizowaną bazę aktów 
prawnych, ale przede wszystkim przyjaźnie opracowane 
materiały poradnicze z problemowym ujęciem omawianej 
tematyki. 

Legalis Księgowość Kadry Biznes to nowe rozwiązanie  
bazujące na 30-letnim doświadczeniu Wydawnictwa 
w merytorycznym wsparciu profesjonalistów. Jakość 
C.H.Beck od teraz dostępna dla księgowych i kadrowych.
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ZAMÓWIENIAMI
PUBLICZNYMI

Praktyczne rozwiązania dla profesjonalistów

OCHRONĄ 
ŚRODOWISKA

OCHRONĄ 
DANYCH 

OSOBOWYCH

System przeznaczony dla:

oraz specjalistów zajmujących się:

KSIĘGOWYCH KADROWYCH

BHPPRAWEM
GOSPODARCZYM

 • Ponad 5 000 nowych 
praktycznych wyjaśnień  

i aktualności rocznie

 • 140 ekspertów 
w 5 poradniach 

odpowiadających  

na pytania Klientów

 • Baza ponad 15 tysięcy 
wzorów dokumentów

 • Co rok ponad 160 
praktycznych poradników  
i komentarzy  
Wydawnictwa C.H.Beck 
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Intuicyjna nawigacja

Poradnia ekspercka

Wygodny skrót 
do Twoich 
modułów

Baza wzorów 
dokumentów, 

formularzy 
i kalkulatorów

Kategorie
treści

Praktyczne 
wyjaśnienia  
i tematy specjalne 
z zakresu Twoich 
modułów

Kompletna 
baza prawa 
polskiego wraz 
z orzecznictwem  
i interpretacjami

Aktualności  
i zmiany  
w przepisach

Budowa Systemu

Wyszukiwarka

Na stronie głównej prezentujemy najnowsze i najważniejsze treści bez potrzeby zagłębiania się w Systemie. 
Zasoby niezbędne do bieżącej pracy dostępne są na wyciągnięcie ręki.   
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Kompleksowe wsparcie merytoryczne dla specjalistów 
odpowiedzialnych za wybrane obszary.

Dodatkowe wsparcie w wyszukiwaniu informacji gospodarczej, 
przygotowywaniu dokumentacji do KRS, tłumaczeniu dokumentów 
firmowych. Moduły oferują także dostęp do treści partnerskich.

Moduły tematyczne Moduły specjalistyczne i narzędzia

BHP

COVID-19

TRANSLATOR

UMOWY I OBRÓT 
GOSPODARCZY

KSIĘGOWOŚĆ 
I PODATKI

OCHRONA
ŚRODOWISKA

RODO

KADRY 
I PŁACE

BECK KRS

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

MODUŁ SPECJALNY
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Księgowość i podatkiModuł tematyczny

Moduł ułatwia realizację zadań z zakresu rachunkowości i podatków w firmie. 
Dzięki codziennie aktualizowanej, obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników  
i komentarzy do kluczowych ustaw, księgowi znajdą rozwiązania niestandardowych problemów.

Aktualności podatkowe i księgowe 
Informacje o zmianach w przepisach, najnowszych 
interpretacjach, ważnych projektach zmian

Personalizacja strony głównej
Możliwość łatwego ustawienia strony modułowej jako Twojej strony 
startowej (widocznej po zalogowaniu)

Praktyczne wyjaśnienia
Gotowe odpowiedzi na pytania z praktyki księgowych. 
Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, 
wskazując uzasadnienie i podstawę prawną
Więcej informacji     s. 12

Analizy księgowe
Przekrojowe i kompleksowe omówienie problematycznych zagadnień  
z bilansowego, podatkowego i prawnego punktu widzenia
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Temat na czasie
Szczegółowe omówienie tematu ważnego w bieżącym miesiącu

(np.: zamknięcie roku, wdrożenie JPK, SLIM VAT)

Poradnia ekspercka
Pozwala na indywidualną konsultację z doświadczonymi ekspertami  

z zakresu prawa bilansowego i podatkowego oraz obrotu gospodarczego
Więcej informacji    s. 16

Narzędzia 
Baza wzorów, kalkulatorów i wskaźników. 

Pozwala na szybkie przygotowanie formularzy, instrukcji, deklaracji, 
umów i innych niezbędnych dokumentów 
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Kadry i płaceModuł tematyczny

Moduł ułatwia realizację zadań z zakresu prowadzenia spraw pracowniczych. Dzięki obszernej bazie 
praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw, osoby odpowiedzialne za 
zatrudnienie w firmie znajdą wskazówki, które pomogą rozwiązać problemy kadrowe.

Praktyczne wyjaśnienia
Rozwiązania problemów z praktyki specjalistów prawa pracy przygotowane 
przez ekspertów z bogatym doświadczeniem. Każde praktyczne wyjaśnienie 
posiada szczegółowe uzasadnienie i wskazanie jednoznacznej podstawy prawnej 
Więcej informacji     s. 12

Aktualności kadrowe 
Informacje o wchodzących w życie i planowanych zmianach  
w przepisach szeroko rozumianego prawa pracy

Personalizacja strony głównej
Możliwość łatwego ustawienia strony modułowej jako Twojej strony 
startowej (widocznej po zalogowaniu)

Analizy kadrowe
Kompleksowe omówienie węzłowych problemów systemu prawa pracy 
– unikatowe spojrzenie na trudne i niejednoznacznie interpretowane kwestie 
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Temat na czasie
Zestaw wyselekcjonowanych publikacji omawiających 

istotny w danym miesiącu problem (np. zmiany w urlopach 
pracowniczych, nowe składki dla umów o dzieło)

Poradnia ekspercka
Umożliwia indywidualną konsultację z doświadczonymi 

ekspertami z zakresu prawa pracy
Więcej informacji   s. 16

Narzędzia 
Baza wzorów, umów, regulaminów i innych pism pozwala  

na szybkie przygotowanie dokumentacji kadrowej   
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• odpowiedzi na pytania z zakresu 
wypadków w pracy i w drodze 
do pracy, badań lekarskich, oceny 
ryzyka zawodowego

• przykłady szkoleń BHP

• gotowe instruktaże stanowiskowe

• karty ocen ryzyka zawodowego

Moduł dla specjalistów  
zajmujących się 

bezpieczeństwem  
i higieną pracy.

BHP

Moduł dla osób, które 
są odpowiedzialne za 

przygotowywanie umów, 
a także potrzebujących  
wiedzy z zakresu prawa 

cywilnego i handlowego. 

• odpowiedzi na pytania z zakresu 
prawa handlowego, kontroli 
gospodarczej, wierzytelności, 
leasingu czy informacji 
gospodarczej

• wzory umów cywilnoprawnych

• wzory formularzy, wniosków  
i regulaminów

• komentarze i poradniki z zakresu 
prawa gospodarczego (m.in. KSH, 
KPC, KC, prawo upadłościowe  
i restrukturyzacyjne)

UMOWY I OBRÓT GOSPODARCZY

Moduły branżowe, które są wsparciem dla specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo prawne firmy.

BiznesPozostałe moduły tematyczne

• odpowiedzi na pytania z zakresu 
ochrony danych osobowych.  
Eksperci wyjaśniają, jak postąpić  
w konkretnym przypadku, wskazując 
uzasadnienie i podstawę prawną

• wzory dokumentów

• decyzje prezesa UODO

• komentarze i poradniki analizujące 
zagadnienia z zakresu ochrony 
danych osobowych

• poradnia ekspercka

Moduł dla inspektorów 
ochrony danych oraz 

administratorów danych 
osobowych.

RODO
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• omówienie dokumentów 
składanych przez wykonawców  
w postępowaniu

• wskazówki dotyczące skutecznego 
składania ofert 

• wzory umów o udzielanie 
zamówień publicznych

• orzecznictwo KIO

• komentarze i poradniki z zakresu 
prawa zamówień publicznych

• poradnia ekspercka

Moduł dla osób 
odpowiedzialnych 

za postępowanie przetargowe  
ze strony wykonawcy. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

• praktyczne wyjaśnienia problemów, 
które stwarzają niejednoznaczne 
przepisy o ochronie środowiska 

• baza umów, upoważnień, 
wniosków, regulaminów, zgód, 
które pozwalają na szybkie 
przygotowanie niezbędnych 
dokumentów z zakresu ochrony 
środowiska

• poradnia ekspercka

Moduł dla specjalistów 
zajmujących się ochroną 

środowiska.

OCHRONA ŚRODOWISKA

• aktualności w obszarze szybko 
zmieniających się przepisów, w tym 
omówienie zmian i komunikatów 
ministerstw

• odpowiedzi na pytania  
ze wszystkich obszarów, których 
dotyczą przepisy o zwalczaniu 
pandemii, m.in.: prawo pracy, 
księgowość, finanse, BHP, obrót 
gospodarczy

• dostępny dla wszystkich Klientów, 
niezależnie od wybranego pakietu

Dla każdego, kto w swojej 
codziennej pracy musi 
uwzględniać przepisy  

wynikające ze zwalczania 
pandemii, a także z zakresu tarcz 

antykryzysowych.

COVID-19

MODUŁ SPECJALNY
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Główny typ treści poradniczych w Systemie, zawierający szczegółowe omówienie rozwiązania problemu wywodzącego się  
z praktyki specjalistów. Każde praktyczne wyjaśnienie opracowane jest przez eksperta z doświadczeniem w stosowaniu przepisów.  

Gotowe odpowiedzi na pytania z praktykiPraktyczne wyjaśnienia

Podstawa prawna
Przytoczenie konkretnych 
przepisów, które znalazły 
zastosowanie 
w odpowiedzi

Uzasadnienie
Rozwinięcie tezy zawartej 

w odpowiedzi. Poparcie 
odpowiedzi argumentacją 

logiczną, wzbogaconą  
o orzecznictwo  

i stanowiska organów

Stan faktyczny
Zwięzła treść pytania 
lub teza problemowa

Szybka odpowiedź
Rozwiązanie problemu 
w pierwszym akapicie

Wzory i tabele
Przejrzyste 

zobrazowanie 
zagadnienia w celu 

lepszego przedstawienia 
problemu
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• Kompleksowy zbiór artykułów, wybór istotnych 
orzeczeń oraz komentarzy i poradników 
związanych z wybraną tematyką. 

• Na bieżąco rozwijany i zawsze aktualny zasób 
niezbędnych informacji – dopasowany do potrzeb 
specjalistów.

• Formularze urzędowe niezbędne w każdej firmie.

• Autorskie wzory umów i instrukcji.

• Format word i pdf.

• Wzory dostępne przez strony modułowe, 
wyszukiwarkę oraz z poziomu konkretnych  
przepisów.

TEMATY SPECJALNE WZORY DOKUMENTÓW

Najwyższej jakości treści przeznaczone dla specjalistów w wybranych działach firm. 

Treści poradnicze 

• Analizy księgowo-podatkowe to przekrojowe  
i kompleksowe omówienie zagadnień  
z bilansowego, podatkowego i prawnego  
punktu widzenia.

• Analizy kadrowe to kompleksowe omówienie 
węzłowych problemów systemu prawa pracy  
– unikatowe spojrzenie na trudne i niejednoznacznie 
interpretowane kwestie. 

• Szczegółowe omówienia wybranych zagadnień 
podatkowych, księgowych, kadrowych, RODO  
i innych. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania  
z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe.

• Najwyższej jakości komentarze Wydawnictwa 
C.H.Beck do kluczowych ustaw. 

Więcej informacji     s. 15

• Redakcyjny wybór najważniejszych informacji  
o zmianach w przepisach, najnowszych orzeczeniach, 
ważnych projektach zmian.

• Autorskie opracowanie i wskazanie istotnych skutków 
zmian.

• Prezentowane w powiązaniu z modułami 
tematycznymi, których dotyczą.

• Ścisła selekcja informacji.

• Dostęp do pełnej treści czasopism przeznaczonych 
dla specjalistów, m.in. Monitor Prawa Pracy, Monitor 
Podatkowy. 

• Szeroki zakres merytoryczny.

• Analizy zmian w przepisach.

• Omówienie planowanych zmian legislacyjnych  
wraz ze wskazaniem ich skutków.

ANALIZY PORADNIKI I KOMENTARZEAKTUALNOŚCI

CZASOPISMA

Pomoc w zrozumieniu i stosowaniu przepisów
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Bądź zawsze na bieżąco z publikacjami C.H.Beck ze swojej dziedziny. W produkcie znajdziesz wszystkie 
elektroniczne wersje publikacji drukowanych oraz tytuły dostępne wyłącznie w Systemie Legalis.

Praktyczne publikacje dla specjalistówPoradniki C.H.Beck

Poradniki i publikacje specjalistyczne 

Poradniki kompleksowo przybliżają zmiany przepisów i ich wpływ na 
określone instytucje czy procedury, a także przykłady rozwiązań z praktyki, 
wzory dokumentów, stanowiska urzędowe i orzecznictwo.

Zbiór poradników i publikacji specjalistycznych jest rozszerzany na bieżąco 
zgodnie z cyklem wydawniczym w ramach aktywnego abonamentu.

Wśród ponad 500 poradników i publikacji specjalistycznych znajdziesz 
m.in.:

• Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku,  
redakcja: prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

• Instrukcje księgowe i podatkowe,  
redakcja: prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda 

• Deklaracje podatkowe z wyjaśnieniami,  
redakcja: prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

• Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania,  
Mariusz Pigulski 

• Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu,  
redakcja: dr Dominika Dörre-Kolasa

• Fundusz świadczeń socjalnych, Maciej Nałęcz

• Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE, Anna Siwkowska
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Najwyższa jakość C.H.Beck w zakresie publikacji prawnych dostępna w postaci wyselekcjonowanych 
komentarzy do kluczowych ustaw i rozporządzeń.  

Eksperckie treści w Systemie LegalisKomentarze C.H.Beck

Komentarze do ustaw 

Komplet komentarzy do kluczowych ustaw i rozporządzeń. Zawierają pogłębione 
analizy i interpretacje przydatne w pracy księgowych, kadrowych i innych 
specjalistów w firmie.

Zbiór komentarzy jest na bieżąco rozszerzany o nowe publikacje i wydania  
w ramach aktywnego abonamentu.

Wśród ponad 700 komentarzy znajdziesz m.in.:

• VAT. Komentarz, Tomasz Michalik

• Ustawa o rachunkowości. Komentarz, dr Andre Helin

• Ordynacja podatkowa. Komentarz, redakcja: prof. dr hab. Adam Mariański

• Kodeks spółek handlowych. Komentarz, r.pr. Zbigniew Jara

• Kodeks pracy. Komentarz, redakcja: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

• Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz,  
dr Marcin Wojewódka

• Kodeks cywilny. Komentarz, redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek,  
prof. dr hab. Piotr Machnikowski

• Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich 
danych. Komentarz, redakcja: dr adw Paweł Litwiński
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Dr hab. inż. w dyscyplinie naukowej ochrona  
i kształtowanie środowiska; adiunkt w Katedrze 
Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Anna 
Kiepas-Kokot

Dzięki dostępowi do poradni otrzymasz indywidualną pomoc od jednego ze 140 ekspertów. 
Konsultacje pomogą rozwiązać problematyczne kwestie i będą podstawą do podjęcia decyzji. 
Poniżej sylwetki wybranych ekspertów poradni.

Prawnik specjalizujący się  
w prawie podatkowym, właściciel 
kancelarii doradztwa podatkowego 
i praktykujący doradca podatkowy 
z ponad 15-letnim stażem. Autor 
kilkuset artykułów o tematyce 
podatkowej.

Prawnik, specjalista prawa pracy. 
Praktyk od wielu lat zajmujący 
się prawem pracy oraz BHP. 
Doświadczony szkoleniowiec, 
autorka licznych publikacji  
z dziedziny prawa pracy, w tym 
również książkowych.

Specjalista z zakresu prawa pracy, autor  
m.in. komentarzy do KP oraz monografii 
dotyczących akt osobowych, 
świadectwa pracy, ZFŚS, regulaminu 
pracy i wynagradzania, konsultant  
w kancelarii.

Radca prawny, doktor nauk prawnych. 
Była wiceprezes Urzędu Zamówień 
Publicznych i wieloletni pracownik 
Departamentu Prawnego tego urzędu.

Adiunkt w Katedrze Finansów  
i Rachunkowości UW. Specjalista z zakresu 
rachunkowości finansowej, zarządczej  
i podatkowej. Szkoleniowiec  
i wykładowca. Autorka licznych 
opracowań, artykułów i książek z zakresu 
rachunkowości, w tym m.in. Podatkowe  
i rachunkowe zamknięcie roku.

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI KADRY I PŁACE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Uzyskaj odpowiedź w indywidualnej sprawiePoradnia ekspercka

Marek 
Piotrowski

Katarzyna  
Wrońska-
-Zblewska

Maciej 
Nałęcz

Andrzela 
Gawrońska-Baran

Katarzyna 
Trzpiola

Specjalista ds. ochrony danych  
w ODO24 sp. z o.o. Adwokat z kilkuletnim 
doświadczeniem w zakresie świadczenia usług 
prawnych na rzecz podmiotów indywidualnych, 
spółek handlowych, instytucji kultury. 

RODO

Maja 
Liberadzka
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Jak działa poradnia ekspercka?

Wejdź do poradni wprost  
z Systemu, by rozwiązać swój 

indywidualny problem.

Odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania widoczne 
są tylko dla Ciebie. Możesz je łatwo skopiować  
lub wydrukować.

1

5

Wybierz zakres tematyczny.2

Odpowiedź pisemną otrzymasz 
maksymalnie do 5 dni roboczych. 

Wprowadź treść pytania  
do formularza  
– lub zadaj pytanie 
telefonicznie.

4

3
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Narzędzia niezbędne w pracyKalkulatory i wskaźniki

Narzędzia niezbędne w pracy każdego specjalisty, m.in. na bieżąco aktualizowane wskaźniki  
i stawki (wraz z archiwalnymi wartościami) oraz nowoczesne i funkcjonalne kalkulatory. 

Rozwój narzędzi 
W odpowiedzi na zmiany prawa sukcesywnie 
wprowadzamy do produktu nowe kalkulatory  
i narzędzia dla specjalistów. 

Bieżąca aktualizacja 

Wszystkie obliczenia wykonywane są  
na podstawie aktualnych stawek i przepisów.  

Wygoda korzystania 
Wszystkie obliczenia wykonywane są w czasie 
rzeczywistym, a wyniki obliczeń można wydrukować  
bądź wyeksportować do dalszego wykorzystania. 

1

2

3
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Wsparcie funkcjonowania firmy w obrocie gospodarczymModuły specjalistyczne

Rozwiązania przeznaczone m.in. dla osób korzystających z informacji gospodarczej, przygotowujących 
dokumentację do KRS, tłumaczących pisma firmowe. 

• Tłumaczenia aktów prawnych, wzorów umów, pism  
i innych dokumentów.

• Zintegrowane słowniki: angielski, niemiecki i rosyjski.

• Materiały dostępne w działach tematycznych oraz prezentowane  
pod merytorycznie powiązanymi artykułami aktów prawnych.

TRANSLATOR

• Wielowymiarowa informacja gospodarcza oparta o KRS i ogłoszenia 
MSiG, uzupełniona danymi o przyznanych zamówieniach publicznych 
i dofinansowaniach unijnych. 

• Najnowsze sprawozdania finansowe z KRS oraz zbiór sprawozdań 
archiwalnych. 

• Interaktywne grafy powiązań osobowo-kapitałowych  
uzupełnione o zestawienia tabelaryczne.  

Więcej informacji     s. 20

BECK KRS

• Aktualności z dziennika Rzeczpospolita dostępne  
w osobnym, dedykowanym module specjalistycznym.

• Artykuły skategoryzowane i przyporządkowane  
do modułów tematycznych.

• Wygodny system powiązań artykułów z podstawami prawnymi 
i orzecznictwem.

RZECZPOSPOLITA

• Publikacje serii „Prawo Podatkowe” Instytutu Studiów Podatkowych 
Modzelewski i Wspólnicy dostępne on-line – wyłącznie w ofercie 
Wydawnictwa C.H.Beck.

• Komentarze do najważniejszych aktów prawa podatkowego oraz 
publikacje poświęcone najnowszym i nurtującym problemom.

PRAWO PODATKOWE – PROF. MODZELEWSKI

Rozwój narzędzi 
W odpowiedzi na zmiany prawa sukcesywnie 
wprowadzamy do produktu nowe kalkulatory  
i narzędzia dla specjalistów. 

Bieżąca aktualizacja 

Wszystkie obliczenia wykonywane są  
na podstawie aktualnych stawek i przepisów.  

Wygoda korzystania 
Wszystkie obliczenia wykonywane są w czasie 
rzeczywistym, a wyniki obliczeń można wydrukować  
bądź wyeksportować do dalszego wykorzystania. 

WYŁĄCZNIE w Systemie Legalis
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Beck KRS

Monitor Sądowy i Gospodarczy
Oficjalny publikator ogłoszeń o zmianach w KRS wydawany w formacie PDF.

Odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego
Uzupełnieniem aktualnych i pełnych danych z odpisów KRS są sprawozdania 
finansowe publikowane w e-krs od 2017 r.

Przyznane dofinansowania UE i zamówienia publiczne
Dane z zasobów Komisji Europejskiej i polskiego Biuletynu Zamówień Publicznych.

Informacje o zadłużeniu
Aktualny wykaz informacji o zadłużeniu z KRS i z publicznych giełd długów  
wraz z kwotami.

Monitoring mediów
Baza doniesień prasowych z monitoringu opartego o kilkanaście portali 
internetowych.

Powiązania kapitałowo-osobowe
Przeglądarka powiązań w postaci grafów i zestawienia tabelarycznego.

Beck KRS to nowoczesne narzędzie do analizy i monitoringu podmiotów i osób uczestniczących w obrocie gospodarczym. 
Kompiluje informacje z wielu źródeł danych w jednej bazie. Pozwala to wygodnie wyszukać i prześwietlić większość podmiotów 
biorących udział w obrocie gospodarczym w Polsce, również tych, które już zakończyły działalność.

Połączone źródła danych:

Moduły specjalistyczne

1

2

3

4

5

6
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System Legalis Księgowość Kadry 
Biznes to kopalnia wiedzy  
dla praktyków w dziedzinie 
podatków i rachunkowości.  
Mogę śmiało polecić ten System, 
który zawiera wyjaśnienia 
i porady ekspertów, a także  
oferuje praktyczne narzędzia 
dla księgowych.

Alicja Pawlak 
Księgowa
Instal-Gaz Sp. z o.o. sp.k.

Legalis Księgowość Kadry Biznes  
jest dla mnie źródłem wiarygodnej 
wiedzy związanej z zagadnieniami 
kadrowymi. Oprócz informacji  
o aktualnych zmianach w przepisach 
doceniam szeroki wachlarz 
publikowanych porad, w których 
często odnajduję potwierdzenie 
stosowanych przeze mnie 
rozwiązań w codziennej pracy. 
Szczególnie polecam poradnię 
ekspercką, dzięki której szybko 
uzyskuję odpowiedzi na pytania 
z zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych.
 

Bogumiła Ćwik
HICRON Sp. z o.o.
Wrocław

Poradnię wzbogacono o możliwość 
dyskusji z ekspertem w formie 
podobnej do chatu. Nawiązując 
bezpośrednio do treści porady 
zamieszczonej powyżej, można 
poprosić o dodatkowe objaśnienia 
albo uszczegółowienie danej kwestii.

Agnieszka Janiec
Dyrektor ds. Finansowych
WIESHEU Polska Sp. z o.o.

W dobie ciągle zmieniających się 
przepisów z dnia na dzień ważnym 
jest, aby nic nas nie ominęło, dlatego 
już od kilku lat posługuję się Systemem 
Legalis Księgowość Kadry Biznes 
ponieważ mam pewność przeglądu 
aktualnych informacji z prawa 
pracy z fachowym komentarzem. 
Dodatkowym atutem jest możliwość 
szybkiej konsultacji telefonicznej 
czy e-mailowej.

Aniela Paholska
Dział Kadr i Płac

Stare Bystre

Referencje
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Przetestuj bezpłatnie!
         Wypełnij formularz na biz.legalis.pl lub            zadzwoń 22 311 22 22

Indywidualna obsługa i profesjonalna pomoc

Umożliwiamy bezpłatne przetestowanie 
dowolnego pakietu Systemu. Doradca 
pomoże dobrać ofertę dopasowaną
do Twoich potrzeb. Będzie czuwał

nad sprawną, fachową oraz terminową
realizacją usługi.

Utrzymujemy stały kontakt z Klientami, 
wychodząc naprzeciw ich potrzebom 

związanym z rozwojem produktu.

DEDYKOWANY DORADCA

Zapewniamy dedykowany zespół
trenerów C.H.Beck dbających o sprawne
wprowadzenie użytkowników do pracy

z Systemem.

Wdrożenie może zostać przeprowadzone 
stacjonarnie lub zdalnie w dogodnym  

dla Ciebie terminie.

Zapewniamy dogodne formy bezpłatnych 
szkoleń z obsługi Systemu Legalis 
Księgowość Kadry Biznes, grupowe  

i indywidualne.

Wsparcie dla Klientów Systemu  
realizujemy również poprzez webinaria 

i zdalną prezentację systemu oraz 
telefoniczny dyżur hotline oferujący  

pomoc merytoryczną.

WSPARCIE WE WDROŻENIU SZKOLENIA PRODUKTOWE

Mamy czas na osobiste wizyty u naszych 
Klientów. Każdą sprawę rozpatrujemy 
indywidualnie, zapewniając krótki czas 

oczekiwania na rozwiązanie.

Wspieramy inicjatywy naszych Klientów, 
takie jak tematyczne konferencje  
lub inne wydarzenia, zapewniając  

ich oprawę merytoryczną.

PARTNERSKIE RELACJE
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Cennik

Cennik dotyczy licencji rocznych. Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. Cennik obowiązuje od 1.3.2022 r. Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

PAKIET KSIĘGOWY
30 pytań w poradni

Baza prawa 

Moduły: Poradnia:

Księgowość i podatki

Umowy i obrót gospodarczy

COVID-19

Cena 2 200 zł

PAKIET BIZNES
120 pytań w poradni

Baza prawa 

Moduły: Poradnia:

Księgowość i podatki

Umowy i obrót gospodarczy

Kadry i płace

BHP

RODO

Ochrona środowiska

Zamówienia publiczne

COVID-19

Cena 4 800 zł

PAKIET KSIĘGOWOŚĆ I KADRY
60 pytań w poradni

Baza prawa 

Moduły: Poradnia:

Księgowość i podatki

Umowy i obrót gospodarczy

Kadry i płace

BHP

COVID-19

Cena 3 800 zł

PAKIET KADROWY
30 pytań w poradni

Baza prawa 

Moduły: Poradnia:

Kadry i płace

BHP

COVID-19

Cena 2 200 zł

Rozszerz pakiet

Każdy z pakietów można rozszerzyć o wybrane moduły  
tematyczne lub specjalistyczne. 
 

Skorzystaj z gotowych rozwiązań

W każdym pakiecie dostęp  
dla 3 użytkowników.x3

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

MODUŁY TEMATYCZNE 

RODO 700 zł

Ochrona środowiska 700 zł

Zamówienia publiczne 700 zł

MODUŁY SPECJALISTYCZNE I NARZĘDZIA 

Beck KRS  2 500 zł   

Translator 1 200 zł

Rzeczpospolita 900 zł   

Prawo podatkowe – prof. Modzelewski 800 zł

Kolejne stanowisko 30% wartości pakietu

Dodatkowe 30 pytań w poradni 1 000 zł   



Główny typ treści poradniczych w Systemie posegregowanych 
zgodnie z tematyką modułów. Umożliwiają odszukanie 
rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce. 

ZBIÓR PRAKTYCZNYCH WYJAŚNIEŃ

Pełny oraz bieżąco aktualizowany i ujednolicany zbiór  
przepisów, wraz z orzecznictwem sądów i interpretacjami 
organów państwowych.

BAZĘ PRAWA

Każdy pakiet zawiera:

Dzięki dedykowanym poradniom masz możliwość 
indywidualnych konsultacji z ekspertami. Konsultacje pomogą 
rozwiązać problematyczne kwestie i będą podstawą do podjęcia 
decyzji.

PORADNIE EKSPERCKIE

Baza wzorów, kalkulatorów i wskaźników. 
Pozwala na szybkie przygotowanie formularzy, instrukcji, 
deklaracji, umów i innych niezbędnych dokumentów.

NARZĘDZIA I WZORY

Codzienne wiadomości branżowe – komentujące planowane 
i wchodzące w życie zmiany prawa oraz prezentujące istotne 
z punktu widzenia specjalistów wydarzenia i informacje.

AKTUALNOŚCI

Bądź zawsze na bieżąco z publikacjami C.H.Beck ze swojej 
dziedziny. W produkcie znajdziesz wszystkie elektroniczne 
warianty publikacji drukowanych oraz tytuły dostępne  
wyłącznie w Systemie Legalis.

PORADNIKI I KOMENTARZE
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